
!  

Inbegrepen in de prĳs: 

• Ontwerp 
• Basis marketing advies. Voor uitvoeriger advies zal een rekening besproken worden.  
• Advies m.b.t. de organisatie en presentatie van het materiaal 
• Begeleiding: een website maken is een proces waarbĳ de opdrachtgever overweegt wat hĳ of 

zĳ aan de wereld wil laten zien. Dat proces wordt begeleid door Pink Sun, door het in stappen 
op te delen. 

• Standaard codering t.b.v. de zoekmachines. Wil de opdrachtgever een uitvoerige SEO, dan zal 
dit in de offerte meegenomen worden. 

• 1 maand nazorg 
• Tevredenheidsgarantie geldig tot op de laatste dag van de nazorg of de dag van de 

overdracht: Niet goed=geld terug!  
• 3 jaar garantie op goed functioneren van alle websites gemaakt met Wix en alle websites 

gemaakt met WordPress waarbĳ er een volledig onderhoudscontract is afgenomen door de 
klant.  
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Voorwaarden: 

• Een offerte is 2 maanden geldig 
• De helft van het overeengekomen bedrag voor webdesign wordt vooraf betaald 
• De andere helft wordt betaald als de website on line gaat, òf uiterlĳk 3 maanden na aanvang 

van het werk. Tenzĳ anders overeengekomen met de opdrachtgever. 
• Grafisch werk wordt vooraf betaald 
• De betalingstermĳn is twee weken 
• De prĳs die wordt overeengekomen is afhankelĳk van hoe de opdracht er op dat moment uit 

ziet. Blĳken er gaandeweg extra werkzaamheden nodig, dan zal in nader overleg met de 
opdrachtgever daartoe besloten worden. De kosten die de eventuele extra werkzaamheden 
met zich meebrengen, zullen vooraf duidelĳk zĳn 

• De klant levert in principe alle tekst en beeldmateriaal. behalve als (van tevoren of tĳdens het 
proces) afgesproken is, dat Pink Sun dat levert. 

• Is er meer-werk, dan zal dat van tevoren worden aangeven. 
• Copyright van tekst- en beeldmateriaal valt onder de opdrachtgever en zal te allen tĳden 

gerespecteerd worden. 
• Het materiaal (website, foto’s e.d.) kan gebruikt worden in het portfolio van Pink Sun. Tenzĳ de 

opdrachtgever van tevoren heeft aangegeven daar moeite mee te hebben. 
• In de footer staat: webdesign door Pink Sun (Webdesign), met link en logo van Pink Sun. Tenzĳ 

de opdrachtgever aan heeft gegeven dat dit niet wenselĳk is. 
• Gegevens van de opdrachtgever zullen vertrouwelĳk behandeld worden en zullen daarom ook 

nooit gedeeld worden met derden. 
• De website en/ of het grafisch werk is eigendom van Pink Sun Webdesign tot de kosten van 

het bouwen en het ontwerp betaald zĳn. Na deze betaling valt het eigendomsrecht volledig 
onder de opdrachtgever.  

• Opdrachtgever heeft na betaling dus ook het recht om de hosting van Wordpress websites en 
het onderhoud elders onder te brengen.  
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